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Procedura przychodzenia do szkoły 

 

  

I. Uczęszczanie uczniów do szkoły 

 

1. Do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie  zdrowi, bez objawów chorobowych 

takich, jak: katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, 

biegunka oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie 

3. Zakazuje się przyjścia do szkoły uczniom przeziębionym, z objawami chorobowymi 

lub przebywającymi z osobami na kwarantannie. 

4. Młodzież przychodzi do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z 

poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu lub przynajmniej 

poddane 2-dniowej kwarantannie. 

5. Uczeń wchodzący do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 metra. 

6. Rodzic odbierający ucznia ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do 

miejsca wyznaczonego (portiernia). Rodzic i uczeń muszą posiadać maseczkę 

zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce.  

7. Każdy wchodzący przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu 

dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu 

głównym do placówki. 

8. Uczniowie do szkoły nie przynoszą żadnych przedmiotów wykonanych z materiałów 

pluszowych lub tkanin. 

9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

 



10. W razie potrzeby uczeń  zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie 

z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki. Oznakowane 

pojemniki na zużyte środki ochrony indywidualnej znajdują się w holu. 

 

 

 

11. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

12.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni, wcześniej dezynfekują ręce 

(środkiem umieszczonym przed wejściem do szatni). Zgodnie z zaleceniami GIS 

przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do 

niezbędnego minimum.  

13.  Każdy Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie 

szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed 

wejściem. 

14. Uczniowie z  objawami chorobowymi,  sugerującymi chorobę zakaźną, nie będą 

wpuszczani do szkoły na zajęcia. W powyższych wypadkach po zmierzeniu 

temperatury uczeń będzie oczekiwał w izolatorium na przyjazd rodzica. 

15. Na przerwach oraz w szatni obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta. 

Posiłki na długiej przerwie uczniowie spożywają w barku lub w klasie.  

16. Na zajęciach lekcyjnych uczniowie nie muszą  stosować maseczek ochronnych. 

17. Uczniowie o zasadach  i procedurach obowiązujących w LO im. St. Małachowskiego  

zostaną powiadomieni za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej 

szkoły oraz podczas pierwszego spotkania z wychowawcą, co wychowawca 

potwierdzi wpisem do dziennika.  

 



II. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Rodzic zgłasza odbiór ucznia z niepokojącymi, zaobserwowanymi objawami portierowi szkoły 

i oczekuje na jego przyjście na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca (portiernia) 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi.  

2. Uczniowie bezpośrednio przed opuszczeniem Sali i  szkoły myją  ręce i dezynfekują ręce. 

3. Uczeń niezwłocznie po opuszczeniu klasy nakłada zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniając 

nos i usta. 

4. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez 

kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

 


